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Förord 
Denna skrift är en sammanfattning av den verksamhet som Kulturfonden för Sverige och Finland arbetade med 
2018.  Det var ett år då fonden kunde skörda frukterna av ett strategiskt arbete under de två föregående åren. 

År 2018 var första hela verksamhetsåret som Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, var full av 
aktivitet. Det återöppnades under våren 2017 efter 1.5 års renovering och ombyggnad, och under 2018 kunde 
konstateras att allt arbete för det ”nya Hanaholmen” var mödan värt. För fondens del har exempelvis den nya 
galleriverksamheten varit en framgång. I Galleri Hanaholmen möjliggörs möten och kulturpolitiska diskussioner 
kring svensk och finländsk bildkonst och design. Härtill kommer all annan konferensverksamhet mellan orga-
nisationer och enskilda personer. År 2018 blev ett bevis på att det fortsatt behövs fysiska mötesplatser som 
Hanaholmen.  

I kölvattnet av 100-årsjubileet gjorde Novus på uppdrag av fonden, Finlandsinstitutet och tankesmedjan 
Magma en opinionsmätning i början av 2018. De frågade om jubileumsåret hade haft någon verkan gällande 
svenskarnas bild av Finland. Glädjande nog kunde konstateras att både faktisk kunskap och intresse hade ökat. 
Förhoppningsvis vill fondens fokusering på Estland under 2018 ge samma resultat. Med anledning av deras 
100-års markering arrangerade fonden tillsammans med bland annat Finlandsinstitutet och Hanaholmen en 
konferensserie om våra tre länders historia och framtid. Det kan finnas delade meningar om att fokusera på 
jubileumsår, men rätt upplagt blir det en nyttig kraftsamling för att spegla dåtid och nutid. 

Under 2018 sjösattes också Sverige 100-årsgåva till Finland. Med initiativ från fondens projektkontor Tandem 
sammanställdes gåvan Tandem Forest Values bestående av tolv tvååriga postdoc-tjänster med inriktning på 
bilateral skogsforskning. Ett seminarium avhölls på Hanaholmen i april och tjänsterna tillsattes under hösten 
på olika universitet och institut i Finland och Sverige. 

I fondens vardagliga och löpande verksamhet utgör bidragsverksamheten en viktig kärna. Under 2018 har den 
verksamheten utvecklats genom de nya mediestipendierna och en mer flexibel ansökningsprocess. Bidrags-
verksamheten kompletteras med fondens olika projekt. Några har löpt över många år, exempelvis Svenska nu, 
Globsol, HanaAcademy och Tandem Leadership, men det är endast koncepten som är återkommande och som 
bildar en värdefull kontinuitet. Projekten i sig utvecklas ständigt genom nya deltagare och teman. Just långsik-
tighet med succesiv förnyelse har blivit en av fondens kännetecken. 

Denna skrift utgör fondens samlade årsberättelse för 2018. För fondens särskilda verksamhet i respektive land 
hänvisas till utskottens egna specifika årsberättelser. 

Fondens verksamhet görs inte av sig själv och vi vill därför tacka alla som har sökt om bidrag, deltagit i våra ak-
tiviteter och projekt samt alla samarbetspartners och medfinansiärer. Ett stort tack till alla för inspel, support 
och medverkan. 
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Ordförande för fondens

finländska utskott

Chris Heister
F.d. landshövding

Ordförande för fondens

svenska utskott 
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Syfte

”

“

KULTURFONDEN
FÖR SVERIGE OCH FINLAND

har främjat kulturutbytet
mellan länderna
i snart 60 års tid.

Kulturfonden för Sverige och Finland har till ändamål att 
främja de kulturella förbindelserna mellan dessa länder 
genom att i form av bidrag ur fondkapitalets avkastning 

understödja strävanden att öka kännedom om och kontakten 
mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden och ger stöd till samarbete  
mellan dessa länder inom kultur-, samhälls- och näringsliv. Fonden tillkom 1960 efter beslut av den 
svenska och finländska regeringen. Då avsattes en del av de räntelikvider som Finland skulle erlägga 
på sin statsskuld sedan krigsåren till en fond för kultursamarbete mellan de båda länderna. Av fondens  
ursprungliga kapital placerades hälften i vartdera landet.

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar och driver fonden egen pro-
jektverksamhet.

Fonden är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och stiftande medlem i 
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige.
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Styrelse  
Fondens arbete leds av en styrelse som består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen 
utses av respektive lands regering. Ledamöterna väljs för en period om tre kalenderår och för varje
ledamot väljs en personlig suppleant.

Regeringarna i Sverige och Finland utser också en av ledamöterna från vartdera landet att fungera vartannat år 
som ordförande och vartannat år som vice ordförande. Under år 2018 var f.d. landshövding Chris Heister, Sveri-
ge, ordförande och minister Jan-Erik Enestam, Finland, vice ordförande för hela fonden.

Fonden arbetar med två utskott, ett i Finland och ett i Sverige.

SVERIGE
Chris Heister, f.d. landshövding, ordförande/Sverige  

(suppleant: Martin Hårdstedt, professor)

Jarmo Lainio, professor 

(suppleant: Pär Lager, CEO)

Nina Lundström, riksdagsledamot 

(suppleant: Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot)

Styrelse 2018

FINLAND 
Jan-Erik Enestam, minister, ordförande/Finland 

(suppleant: Juhana Vartiainen, riksdagsledamot)

Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot

(suppleant: Heli Järvinen, riksdagsledamot)

Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr 

(suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor)

 Från vänster: Martin Hårdstedt, Annika Hirvonen Falk, Gunvor Kronman, Maarit Feldt-Ranta, 
Jan-Erik Enestam, Jarmo Lainio, Chris Heister, Tytti Isohookana-Asunmaa, Mats Wallenius.
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Styrelsen utser en sakkunnigdelegation med uppgift att ge utlåtanden över inkomna bidrags- och 
stipendieansökningar.

Delegationens medlemmar/Finland Delegationens medlemmar/Sverige 

• Riitta Heinämaa, ordförande  
(samhälle och demokrati)

• Nina Edgren-Henrichson  
(litteratur, media)

• Hanna Hemilä (scenkonst, film)

• Kaarlo Hildén (musik)

• Markku Löytönen (vetenskap)

• Kai Kartio (bildkonst) 

• Micaela Romantschuk-Pietilä  
(skola, utbildning)

• Birgitta Englin, ordförande  
(samhälle, scenkonst, film)

• Elnaz Baghlanian (litteratur)

• Päivi Juvonen (språk, skola och vetenskap) 

• Sara Sandström Nilsson (bildkonst, film)

• Martin Sundin  
(kulturpolitik, bilateralt mervärde)

• Victor Zeidner (musik, film)

Sakkunnigbehandling av ansökningarna

Fondens verksamhet 
Fonden genomför sitt grunduppdrag genom två huvudspår:

Bidragsverksamhet

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, 
språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och för-
eningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan 
Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, 
forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Egna projekt

Fonden bedriver också i samarbete med andra aktörer egen verksamhet som t.ex. nätverket Svenska nu, Tan-
dem Leadership, Globsol och HanaAcademy. Utöver dessa bedriver fonden även andra projekt som till exempel 
lärarfortbildningar. Mer information om dessa finns att läsa på fondens hemsida.

www.kulturfonden.net

http://www.kulturfonden.net
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Svenskarnas bild av Finland
På uppdrag av svenska utskottet, Finlandsinstitutet och tankesmedjan Magma genomförde Novus en opini-
onsmätning angående svenskarnas bild av Finland under 2017. Undersökningen visade att inställningen var 
positiv men att svenskarnas bild av Finland var föråldrad.  

Undersökningen genomföredes igen i januari 2018 för att se om 100-årsfirandet hade påverkat resultatet. 
Novus konstaterade att olika kommunikationsaktiviteter och evenemang i samband med jubileumsåret hade 
haft effekt, både vad gällde faktisk kunskap och intresse. Det fanns ett påtagligt intresse för att lära sig mer om 
Finland och svenskarna var positivt inställda till sitt östra grannland. Under 2018 syntes även en ökning bland 
dem som hade en klart positiv inställning till Finland; från 62 % till 72 % jämfört med 2017. 

Vad har du sett/hört om Finland i media de senaste 6 månaderna?

Mediestipendier
Fondens svenska utskott har sedan 2017 beviljat särskilda mediestipendier till såväl professionella journalister 
som bland annat bloggare och olika podcasts. Dessa mediestipendier har som syfte att förnya och bredda Fin-
landsbilden samt att öka intresset för Finland i Sverige. 

Stipendierna har också varit ett sätt att testa att behandla ansökningar löpande och reagera på omvärldens 
behov. Sekretariatet lovar ett svar inom tre veckor från att ansökan har kommit in. 

De allra flesta beviljade stipendier har varit korta resestipendier och reportagen har handlat bland annat om 
breakdancen i Finland, finländsk skogspolitik, elektronisk musik och det åländska samhället. 

Fonden beviljade även ett större bidrag till en grupp ledarskribenter som åkte till Finland och mötte ledande 
politiker inklusive Finlands president. Ett annat gruppbidrag beviljades till ett frilanskollektiv för att besöka och 
skapa samarbete med YLE i Österbotten. 

www.mediestipendier.com

http://www.mediestipendier.com
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Projektkontoret Tandem 
Tandem arbetar för att bredda, fördjupa, föryngra och förnya de bilaterala relationerna.

Projektkontoret startades av fondens svenska utskott år 2010 för att ta tillvara det bilaterala intresse som ska-
pades under Märkesåret 1809. 

Tandems projekt kompletterar fondens bidragsverksamhet och drivs till stor del med extern tillägg till finansie-
ring. Tandem arbetar mer proaktivt och initierar projekt utifrån efterfrågan och behov. Från att ha startat i min-
dre skala, har Tandems projekt vuxit till ett betydande inslag av fondens verksamhet med projekt som Tandem 
Leadership och Tandem Forest Values. 

Projektkontoret är inte en egen juridisk person, utan utgör en del av fondens svenska utskott.

Tandem definieras bland annat som ”en helhet skapad av samverkande enheter som arbetar tillsammans mot 
ett gemensamt mål”.

Tandem syftar på det bilaterala arbetet mellan Sverige och Finland och de möjligheter som ett samarbete mot 
ett gemensamt mål skapar. Tandem och hela fondens verksamhet skapar hållbara relationer mellan Sverige 
och Finland på professionell och personlig nivå, både inom och mellan olika sektorer av samhället. 

www.projekttandem.se

Fondens förtjänstmedaljer
Fondens förtjänstmedalj är instiftad 2010 då Kulturfonden för Sverige och 

Finland firade sitt 50-årsjubileum. Medaljen är framtagen i 
samråd med Sveriges statsheraldiker Henrik Klackenberg 
och den är utformad av Riksarkivets heraldiske konstnär 

Vladimir A Sagerlund. Medaljens framsida består 
av ländernas riksvapen/statsemblem (tre kronor 

och lejonet) med en kringliggande björklövskrans. 
Färgerna på medaljens band har valts utgående 

från respektive lands heraldiska färger. Det svenska 
riksvapnet innehåller färgerna blått och guld och det 

finländska rött, guld och en smula silver/vitt. Medaljen är i 
oxiderat äkta silver. 

År 2018 delade fonden ut förtjänstmedaljer till följande personer:
Hanaholmens tidigare direktionsledamot, f.d. informationsschef Nina Eldh, 

dekan Anna Valtonen, VD Miltton Purpose Maria Wetterstrand, projektchef Jessica Melin Hirschfeldt

http://www.projekttandem.se
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Fondens projektverksamhet

Estland-Sverige-Finland
Med anledning av Estlands 100-årsjubilem 2018 arrangerade fonden och Hanaholmen i samarbete med oli-
ka samarbetspartners en seminarieserie som behandlade Finlands, Sveriges och Estlands historia och framtid 
samt näringslivs- och jämställdhetsfrågor.

Först ut i den fyrdelade serien var Estland 100 år! Vår gemensamma historia – arv och nutid, som gick av stapeln 
den 6 september på Finlandsinstitutet i samarbete med Estlands ambassad i Stockholm. 
Det andra seminariet, Business Forum 2018, arrangerades på Hanaholmen den 16 oktober. Föreläsarna och pa-
neldeltagarna representerade den finsk-svenska toppen inom forskning, politik och näringsliv och huvudtalet 
hölls av Estlands president Kersti Kaljulaid. Bland de övriga föredragshållarna märktes AI-experterna Anna Fel-
länder och Christian Guttmann. 

Efter Hanaholmen stod Tallinn i tur med jämställdhetskonferensen #sowhat, som ordnades den 20 november. 
Bland arrangörerna märktes de nordiska ambassaderna samt nordiska ministerrådets kontor i Tallinn. Rene 
Tammist, minister med ansvar för företagsamhet och IT, höll ett av anförandena under seminariet.

Estland-serien avslutades den 23 november 2018 med en diskussion om universiteten i Tartu och Uppsala och 
den Kungliga Akademien i Åbo/Kejserliga Alexanders universitetet i Helsingfors. Debatten, som gick under rub-
riken Universities and nation building in Finland, Sweden and Estonia, kretsade kring vilken roll de tre universite-
ten haft i ländernas nationsbyggen. 

Business Forum 2018 lockade många estniska deltagare till Hanaholmen. 
Estlands President Kersti Kaljulaid höll huvudtalet i samband med konferensen.
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Svenska nu
Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska.  
Nätverkets skolprogram uppfyller kraven i de nationella läroplanerna genom att stöda språkpedagogiken och 
elevernas språkliga medvetenhet. Eleverna erbjuds autentiska möten med svenska språket och de uppmuntras 
att tro på sig själva och använda den svenska de kan. Nätverkets artister har olika språkliga och kulturella bak-
grunder, vilket bidrar till att väcka elevernas intresse för den kulturella mångfalden i Finland och övriga Norden.

År 2018 nådde Nätverket Svenska nu drygt 70 000 elever och lärare i hela landet. Nätverket genomförde 740 
workshoppar och lektioner i 400 skolor. Över 4 000 lärare deltog i fortbildningar och Svenska nu:s program under 
verksamhetsåret. Sammanlagt deltog närmare 80 000 personer i Svenska nu-nätverkets verksamhet år 2018.

År 2018 lanserade Svenska nu åtta nya program för olika målgrupper: första hjälp-lektioner för vårdstuderande, 
Filmklanens videoworkshops, programledare Jasmin Lindbergs föreläsning, Henrik Skareviks språk- och kultur-
lektioner, musikföreställningen ”Var bor Onni?”, Mikael Öbergs (SE) och Markus Luukkonens (FI) berättarföre-
ställning ”Vidmantel – ilman viittaa”, Teater Peros klassrumsföreställning ”Vad vet man?” samt sagokodning 
för finskspråkiga daghem. 

Svenska nu svarade också på behovet av läromaterial för lågstadiets svenskundervisning. Nätverket tog fram 
läromaterial som består av 15 temahelheter som betonar lekfullhet och kreativitet. För gymnasieundervisning-
en producerade Svenska nu också ett videobaserat material om det svenska designföretaget Svenskt Tenn. 
Inom området film var det Bergman 100-jubileet som präglade verksamhetsåret.  

Svenska nu ordnade också ett barnevenemang på Sveriges ambassad och i samband med europeiska språk-
dagens huvudevenemang på Hanaholmen. Sverigepaket, den årliga informationsdagen om Sverige på Hana-
holmen, kompletterades i sin tur med ett regionalt evenemang för högskolestuderande under Sverigedagarna 
i Uleåborg. 

www.svenskanu.fi

Författaren Victoria Rixer läste ur sin bok Kriget, pappa under europeiska språkdagens huvudevenemang 
som arrangerades av Svenska nu och Europeiska kommissionen på Hanaholmen i september 2018.
 

http://www.svenskanu.fi
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Tandem Leadership  
Det bilaterala och tvärsektoriella ledarskapsprogrammet Tandem Leadership har vuxit till att bli ett mycket 
framgångsrikt ledarskapsprogram för unga ledare från Sverige och Finland. Programmet bygger hållbara rela-
tioner hos en yngre generation; relationer som är mycket gynnsamma för ländernas framtida samarbete. Pro-
grammets syfte är att bygga upp en ökad samverkan mellan de representerade sektorerna och att skapa en 
förnyelse av de personliga banden mellan Sverige och Finland. 

Genom utbyte av kunskap och erfarenhet lyfter Tandem Leadership ländernas gemensamma utmaningar och 
möjliggör samverkan och problemlösning mellan ländernas kommande ledare. Efter noggrann rekrytering väljs 
årligen tio ledare per land i åldern 25–35, primärt från akademi, politik och näringsliv, men även från andra sektorer. 

Det årslånga programmet består av tre tvådagars-träffar, växelvis i Sverige och Finland. Träffarna är uppbyggda 
kring samtal mellan deltagarna samt med ledande representanter från aktuella diskussionsområden. Under 
2018 fanns bland annat f.d. statminister Göran Persson, CEO för Tele2, Allison Kirkby och presidenten för the Eu-
ropean Institute of Peace, Pekka Haavisto med som talare. Moderator för programmet var Maria Wetterstrand, 
CEO för Miltton Purpose.

Efter avslutat programår ingår deltagarna i alumniverksamheten som nu består av 120 unga ledare. De årli-
ga alumniträffarna stärker nätverkets kontinuitet och skapar ytterligare professionella och personliga nätverk 
mellan årskullarna. Årets träff hölls utanför Stockholm och erbjöd deltagarna en möjlighet att lyssna på förfat-
taren och VD:n Pär Lagers reflektioner om ledarskap.

Ett flertal tandemiter deltog i Hanaholmens näringslivspolitiska seminarium Business Forum i oktober.
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Globsol
Fondens väletablerade projekt Globsol har genomgått flera förändringar under åren. År 2018 var första gången 
som höstens träff inledde ett program. Globsol, som nu kallas för hållbarhetsprojekt för unga, startades i no-
vember på Biskops Arnö. Årets tema var hållbara livsstilar. Under fina förhållanden fick deltagarna först ta del 
av högklassiga föreläsningar av Annika Hirvonen Falk, suppleant, Kulturfonden för Sverige och Finland, och fö-
retagaren och Singularity University alumni Rebecka Carlsson samt hållbarhetskonsulten och Myrornas tidigare 
hållsbarhetschef Emma Enebog. 

Efter föreläsningarna fortsatte helgen med workshoparbete inom tre grupper: mode, mat och resor. Grupper-
na hade fått uppdrag från Svenska Turistföreningen, Viking Line och Eetti ry från Finland. Facilitatorerna kom 
bland annat från nätverket Schyst Resande, Medveten Konsumtion och Eetti. 

Årets deltagare kommer att träffas igen på Hanaholmen den 13–14 april för att presentera sina arbeten.

www.globsol.se/fi

En glad grupp med Globsoldeltagare på Biskops Arnö efter en intensiv helg där de funderat och planerat kring hur 
vi kan äta, resa och klä oss mer hållbart i framtiden. Globsol kallas sedan 2018 för ett hållbarhetsprojekt för unga.

  

Programmet har varit mycket framgångsrikt och har på många olika nivåer stärkt relationerna mellan länderna. 
I april 2018 utnämnde Samfundet Sverige-Finland projektet som ”Årets främjare av relationerna mellan Sverige 
och Finland”. 

Att stärka relationer mellan länder förutsätter en kontinuitet, men baserat på programmets stora framgång 
och på dess aktiva nätverk är arbetet på god väg.

Utöver fondens egen insats möjliggjordes verksamheten av Tandem Leadership år 2018 med stöd från Ekon dr. 
Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik samt Jane och Aatos Erkkos stiftelse. 

www.tandemleadership.com

http://www.globsol.se/fi
http://www.tandemleadership.com
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Det nya Norden
Utbildningsprogrammet ”Det nya Norden” fokuserade år 2018 på miljöfrågor rörande Östersjön och Arktis samt 
hur teknologin kan användas och utvecklas för ett positivt miljöarbete. Eftersom Estland firade 100-årsjubi-
leum inkluderade programmet även estniska unga som mötte unga ledare från Norden. Efter programmet skrev 
en av deltagarna, Dag Henrik Nygård Florø en insändare i Hufvudstadsbladet där han betonade vikten av att 
Nordens unga samarbetar för att försöka tackla de samhälleliga utmaningar som finns. Hufvudstadsbladet 
publicerade också en redaktionell artikel där några av deltagarna i Det nya Norden uttalade sig mycket positivt 
om programmet. 

Det Nya Norden besökte Sveriges Ambassad i Helsingfors den 29 maj 2018.

HanaAcademy: 
samarbete mellan Sverige och Finland inom högre utbildning och forskning 

HanaAcademys verksamhet 2018 fortsatte dels kring tidigare huvudspår och dels kring nya perspektiv som ut-
går från Hanaholmens strategiarbete för perioden 2017–2020 och från ramavtalet med Utbildningsdeparte-
mentet i Sverige och undervisnings- och kulturministeriet i Finland. 

Huvudspåren i ramavtalet 2016–2018 handlar om utbildnings- och forskningspolitisk debatt, skolutveckling 
och lärarfortbildning samt student- och forskarsamarbete och mobilitet. HanaAcademy och fonden har till-



sammans satsat på flera evenemang och processer inom de här tre områdena 2018. Bland evenemangen 
kan nämnas skol-, universitets- och bildningshistoriska seminarier och paneler som ordnats både i Sverige 
och i Finland.

Som ett exempel på en längre gående process kan nämnas forskningsprojektet ”Meritocracy, democracy or 
market? Governance of higher education in Finland and Sweden, 1965-2018”, som leds av forskarna Janne Hol-
mén och Johanna Ringarp. 

Ett annat av HanaAcademys projekt handlar om forskning i handledningsprocesserna vid lärarutbildningarna i 
Sverige och Finland samt lärarstudentutbyte mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet. Utby-
tet har fokus på den ”verksamhetsförlagda utbildningen vid skolorna” (som det kallas i Sverige) eller ”praktikut-
bildning” (som det kallas i Finland). De första studenterna från universiteten i Stockholm och Helsingfors deltog 
i det här utbytet hösten 2018. 

Under 2018 utvärderades HanaAcademys arbete 2016–2018 av en oberoende, extern utvärderingsgrupp som 
bestod av professor emerita Gunnel Gustafsson och kansler emeritus Thomas Wilhelmsson samt utvärderings-
assistenterna, doktoranderna Kirsi Pulkkinen och Isak Vento. 

Forskningsprojektet ”Demokratins drivkrafter” har lyfts fram som ett lyckat exempel på ett samarbetsprojekt 
som lett till bestående resultat. Eftersom HanaAcademy lyckats utnyttja sina rätt begränsade resurser till att 
”skapa meningsfulla dialoger och projekt inom ramen för det svensk-finska (nordiska) högskolesamarbetet” 
och eftersom även finansiärer och andra aktörer meddelat sig vara nöjda med resultatet av HanaAcademys 
arbete, rekommenderar utvärderingsgruppen att HanaAcademy ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet. 

13 

 John Nurminen-stiftelsens ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt höll ett inlägg under Hana- 
Academys seminarium Sjö i nöd – hinner vi rädda Östersjön?, som arrangerades i november 2018.
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Skolutveckling och lärarfortbildning
Under temat ”Uppdatera dina Sverigekunskaper” arrangerar fonden årligen fortbildning för lärare från olika 
undervisningsstadier och olika orter i Finland. Syftet med fortbildningen är att uppdatera och fördjupa delta-
garnas kunskaper om Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället.

I november 2018 arrangerade fonden i samarbete med nätverket Svenska nu lärarfortbildning i Joensuu 
och Åbo. Under seminarierna, som gick under titeln Uppdatera dina Sverigekunskaper! Aktuellt från Sveri-
ge – om samhället och digitalisering, diskuterades digitalisering och undervisning samt allmänt aktuella 
frågor och händelser i Sverige. Bland de medverkande märktes Matilda Wiklund, lektor i pedagogik vid 
Stockholms universitet.  

HanaAcademy ordnade i sin tur ett flertal samtal och seminarier i både Sverige och Finland om skolan och 
lärarutbildningen. Bland dessa evenemang kan framför allt Almedalsveckan, bokmässan i Göteborg och kul-
turfestivalen Nordiska Nätter nämnas. Flera prominenta forskare, lärare, politiker och sakkunniga medverkade i 
diskussionerna, som lockade både nya och tidigare samarbetspartner. De här mötena och samtalen är en del av 
de bilaterala processer som pågår för att utveckla skolan och lärarutbildningen i Sverige och Finland. 

Inom ramen för vistelsestipendierna arrangerade fonden också en specialvistelse för svensklärare i juni i Stock-
holm. Huvudtemat för programmet var ”Sverige inför höstens val”. Specialvistelsen bestod av föreläsningar och 
studiebesök samt lärarnas eget program. Bland talarna märktes professor Olle Josephson, Stockholms univer-
sitet, och redaktör Jasmin Lindberg, Sveriges Radio.

Svensklärarna samlades för en guidad stadsvandring i Stockholms Gamla stan i juni 2018.
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Tandem Forest Values
Som en del i den svenska officiella markeringen av Finlands 100-årsjbubleum 2017 utvecklade projektkontoret 
Tandem ett skogsforskningsprojekt bestående av tolv tvååriga postdoc-tjänster. 

Projektet heter Tandem Forest Values och syftet är att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamver-
kan mellan Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Det är ett samarbete mellan 
Sveriges regering och privata finansiärer där Sveriges regering genom forskningsrådet Formas finansierar hälf-
ten. De privata finansiärerna är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins 
forskningsstiftelse och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Till projektet är kopplat en bilateral gåvo-
kommitté där Chris Heister är ordförande på vägnar av fonden. Projektet administreras av Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien i Stockholm. 

Möjligheten att ansöka om postdoc-tjänsterna utlystes i december 2017 och till sista ansökningsdagen i mars 
2018 inkom totalt 72 ansökningar. Två expertgrupper föreslog 16 ansökningar som slutligen blev 12 tjänster. 
Under hösten 2018 har tjänsterna tillsatts av utsedda universitet och institut i Sverige och Finland. De olika 
forskningsprojekten kommer att genomföras 2019–2020. 

Med anledning av Tandem Forest Values avhölls den 17–18 april en skogforskningskonferens på Hanaholmen. 
Konferensen hade namnet Forest Friends Forever där bland annat ländernas två ansvariga ministrar för skogs-
frågor medverkade.

www.tandemforestvalues.com 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 
deltog i finska jord- och skogsbruksministeriets konferens på Hanaholmen i april 2018.

http://www.tandemforestvalues.com  
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Hanating
Hanating har under loppet av några få år etablerat sig som ett viktigt försvarspolitiskt forum mellan Finland 
och Sverige. Under 2018 års forum som ordnades den 13 november gjordes en djupdykning i frågan om hur de 
båda ländernas framtida försvarssamarbete skall utformas när Sverige återuppbygger sitt totalförsvar. Bland 
de medverkande märktes bland andra fondens ordförande, tidigare försvarsminister Jan-Erik Enestam, gene-
ralsekreterare Vesa Valtonen från Säkerhetskommittén, Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkes-
son samt Ilkka Kanerva och Beatrice Ask från de finska respektive svenska försvarsutskotten.

 Försvarsutskottens ordföranden och vice ordföranden Ilkka Kanerva, Niklas Karlsson, Mika Kari och Beatrice Ask deltog alla i Hanating 2018.

Seminarieverksamhet
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Bergman 100
Den svenska filmregissören Ingmar Bergman uppmärksammades stort världen över år 2018. I Finland fungera-
de Hanaholmen som koordinator för Bergman 100-firandet i nära samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman. 
Under året arrangerades föreläsningar, filmvisningar och diskussioner kring såväl författaren som film- och te-
aterregissören Bergman. Samtidigt uppmuntrades övriga kulturaktörer i Finland till egna Bergman-aktiviteter. 

Sammanlagt ordnade Hanaholmen nio samtal kring Ingmar Bergman under jubileumsåret med 17 svenska och 
finländska Bergman-kännare närvarande. Ett flertal av de nio samtalen streamades live på nätet på YLE Are-
nan och finns fortfarande att tillgå online. Dessutom publicerades ett stort antal nätartiklar och tryckta artiklar 
samt radio- och TV-inslag om Bergman-året i Finland, såväl på finska som på svenska. 

Skådespelerskan Lena Endre och Stiftelsen Ingmar Bergmans VD Jan Holmberg invigde Bergman100-festligheterna på Hanaholmen 
den 15 januari 2018. Fonden uppmärksammade den svenska filmlegendaren med ett flertal olika evenemang under året.
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Almedalen och Bokmässan i Göteborg 
Under årets politikervecka i Almedalen arrangerade Fonden tio seminarier om allt från Betydelsen av Brexit för 
små länder till Trollfabrikerna runt Östersjön. Evenemangen var välbesökta och lockade närmare 1 000 delta-
gare. En av samarbetsparterna under politikerveckan var svenska Utrikespolitiska institutet. 

 I Göteborg samarbetade fonden med Forskartorget, som hjälpte till att locka ett stort antal besökare till are-
nan. Effekten av fondens engagemang i Göteborg mångdubblades i och med att Sveriges Television, SVT Fo-
rum, bandade och sände två av seminarierna: Massmedia – vart tog massan vägen? och Överlever demokratin 
utan journalistik? Sändningarna ligger fortfarande kvar på nätet på SVT:s hemsida. 
 

 Fondens evenemang Massmedia – vart tog massan vägen? lockade även media. SVT 
sände direkt från Göteborg och diskussionen finns fortfarande kvar på nätet.
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Fondens bidragsverksamhet

Aktivitetsbidrag/Finland

Fondens stipendium bidrog till  
genomförandet av en konst-  
och musikfestival i Tornedalen
Kulturfonden för Sverige och Finlands finländska utskott delade år 2018 ut drygt 200 aktivitetsbidrag och re-
sestipendier till olika privatpersoner och organisationer. 

En av mottagarna var Väyläfestivalen, som är en konst- och musikfestival i Tornedalen. Väyläfestivalen ord-
nades mitt på sommaren och på programmet stod folk- och jazzmusik, en klassisk liedkonsert samt bildkonst. 
Artisterna kom från Finland, Sverige och Norge. 

”Syftet med festivalen är att sänka tröskeln för gränsöverskridande samarbete och berika kulturutbudet i Tor-
nedalen,” berättar verksamhetsledaren Matilda Åkerblom. 

Festivalen startade i Torneå den 21 juni och rörde sig längs gränsälven till Kilpisjärvi, där den avslutades den för-
sta juli. Under festivalen fylldes älvstrandens kyrkor och kulturutrymmen med ljud och bild. 

Fondens bidrag användes bl.a. för att delfinansiera svenska artisters resor och logi. 

”Kulturfonden för Sverige och Finlands bidrag stod för en väsentlig del av artisternas finansiering. Bidraget gav 
också en positiv signal åt andra potentiella finansiärer att den verksamhet Väyläfestivaali rf strävar efter att 
driva, är värt att stöda”, berättar Åkerblom. 

Matilda Åkerblom fick reda på fondens stipendier via webbtjänsten fyrk.fi och enligt henne fungerade ansök-
ningsprocessen smidigt och bra. 

”Den går tillräckligt djupt in på detaljer så att den sökande tvingas motivera och närma sig projektplanen från 
olika synvinklar. Någon gång kan en fråga, som först verkar överraskande, hjälpa utvecklandet av projektet, då 
man som ansökande sporras att tänka i nya banor”, berättar Åkerblom. 

Väyläfestivalen/Väyläfestivaali. Publiken på väg till Treriksröset där Väyläfestivalen 2018 avslutades i början av juli. 



20 

Aktivitetsbidrag/Sverige

Sweden and Finland vs The World 
- Oändliga möjligheter för den finländska och svenska dataspelsbranschen

Spelplan ASGD (Dataspelsbranschen - Swedish Games Industry), beviljades 30 000 SEK i aktivitetsbidrag för 
att arrangera ett första finsk-svenskt information- och inspirationsevent om dataspel. Eventet gick av stapeln 
den 15 oktober i samband med konferensen ”Invest in Games”. Medarrangörer var Finlandsinstitutet, Neoga-
mes- Hub of the Finnish Game Industry och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Med eventet ville ASGD och Neogames synliggöra de till synes oändliga möjligheterna inom dataspelssektorn 
för ett starkare bilateralt samarbete inom närings-, utbildnings- och kulturpolitik.

Representanter från handelskammare, forskningsinstitutioner och politiken, från både länderna, var på plats 
för att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. Eventet var 
lyckat och stämningen på plats var väldigt inspirerande och vänskaplig. 

Syftet med projektet var att stärka banden mellan Finland och Sverige för nästa generations kulturskapare. 
ASGD vill även blanda de konstnärliga och kreativa yrkesgrupperna inom finska och svenska dataspelsbran-
chen med konstnärliga och kreativa yrkesgrupper utanför dataspelsbranschen. Det viktiga för fonden var viljan 
och målet att ge finska och svenska skapare inom spelbranschen fler tillfällen att träffas, utbyta kunskap, kom-
petens och inspiration.

Finland och Sverige är världsledande inom dataspelsutveckling. Enligt Dataspelsbranschen omsätter länderna 
tillsammans över 30 miljarder SEK och har över 8000 medarbetare i regionen. 

”Vad betyder det att vi har så många kreativa unga digitala skapare? Detta är mer än bara en kultur- eller  
näringslivsfråga – det är en fråga om framtiden”, säger Spelplan ASGDs projektledare Anton Albiin. 

Internationellt har Sverige och Finland till exempel haft en gemensam monter på Game Connection Paris och 
Game Connection America. Det har med andra ord sedan tidigare funnits tätt bilateralt samarbete utomlands 
men samarbetet inom de egna nationsgränserna har tidigare varit begränsat. ”Det finns stort intresse från om-
världen, men övriga kreativa industrier och konstnärsyttringar har ännu inte hunnit beblanda sig särskilt mycket 
med spelutvecklarna” berättar Anton Albiin. 

Konferensen går att se på Youtube  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=g8XCTajwskw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=g8XCTajwskw
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Vistelsestipendium/Finland 

Arkivforskning i Sverige avgörande 
- fondens stipendium har gett Johanna Ilmakunnas möjlighet att djupdyka i 
den svenska tiden  

Biträdande professorn och forskaren i nordisk historia, Johanna 
Ilmakunnas från Åbo Akademi, har många forskningsjärn i elden. 

Eftersom hon fokuserar på den svenska tidens historia är det av-
görande att kunna göra arkivresor till Sverige, något som fondens 
stipendier möjliggjort. 

”Redan för min doktorsavhandling (2009) var det oerhört viktigt 
att kunna bevistas intensiva perioder i arkiv i Stockholm och Upp-
sala. Samma gäller mina andra nuvarande projekt. Möjligheten 
att kunna vistas en längre period i arkiv samt att träffa svenska 
kolleger är av stor betydelse”, berättar Ilmakunnas.

Ett av de aktuella arbetena, som Ilmakunnas utför tillsammans 
med filosofie doktor My Hellsing från Uppsala universitet, handlar 
om shopping på 1700-talet, medan ett annat handlar om dag-
boksskrivande under samma århundrade. 

Ytterligare ett tredje projekt, Vägen över havet, som hon jobbar på tillsammans med kolleger från Åbo univer-
sitet och Uppsala universitet, handlar om kulturell växelverkan mellan universitetsstäderna Åbo och Uppsala 
1640 till 1828. 

”Det var professor Matti Klinge och andra doktorander som i tiderna gjorde mig uppmärksam på fondens sti-
pendier”, berättar Ilmakunnas och tillägger att hon uppskattar ansökningsprocessen väldigt mycket. 

”Den är enkel att hantera. Dessutom tycker jag att det är värdefullt att man kan söka två gånger per år”, 
säger hon. 
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Vistelsestipendium/Sverige

”De kommunala kökens frälsare”  
på Fiskars Slow Food Festival 

Johan Andersson är kock med lång erfarenhet av att få kom-
munerna i Sverige att övergå från stora centralkök till mindre 
enheter som lagar mat nära eleverna och boenden. Han har 
sedan 2012 titulerats ”De kommunala kökens frälsare” och har 
turnerat runtom i Sverige med sitt företag Food and Education. 
Senast har han grundat en restaurang i Jämtland, där han ock-
så är anställd som koordinator av Torsta Kunskapscentrum i 
Jämtland/Härjedalen. 

Han beviljades ett 7 500 kronor stort vistelsestipendium under 
2018 för att besöka Fiskars Slow Food Festival i oktober. Arrang-
örerna ville höra Johans erfarenheter av att arbeta med offent-
liga kök samt samarbete med kommuner. 

Hans besök i Fiskars uppmärksammades i tidningarna Lands-
byggdens Folk och Västra Nyland som båda skrev en lång  
artikel om hans syn på skolmat som ett viktigt pedagogiskt instrument samt allas rätt till att kunna njuta av 
vällagad mat. 

Vistelsestipendiet och resan ledde även till att Johan senare under året fick en inbjudan att tala till kommunala 
beslutsfattare och tjänstemän på Marthaförbundets skolmatsseminarium som hölls på Hanaholmen.  Skol-
maten anses som en av de allra viktigaste sociala innovationerna och firade 70 år i Finland år 2018. 

Johan besökte även Raseborg under december tillsammans med representanter från Jordbruksverket och Livs-
medelverket. Han hade tidigare hållit en Skype-föreläsning som ledde till besöket. 

Johan ser enorma möjligheter i det finsk-svenska och nordiska samarbetet inom området och skulle gärna fort-
sätta samarbeta med finländska aktörer. Johan berättar att han under besöket lyckades skapa engagemang 
mellan länderna, något som han gärna skulle fortsätta arbeta med. 
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Fondkapitalets värde
Vid utgången av år 2018 uppgick fondkapitalets bokföringsvärde till 47,0 
milj. euro (2017: 46,6 milj. euro). Det mot fondkapitalet svarande tillgångar-
na hade ett marknadsvärde på    54,6 milj. euro (2017: 59,7 milj. euro).

Fondkapitalets avkastning
Fondens avkastning för år 2018 var totalt 1.775.141  euro.
Till fondens verksamhet riktades totalt 2.470.097 euro år 2018 enligt följande:

Aktivitetsbidrag och vistelsestipendier

Bilateralt verksamhetsstöd

Projektverksamhet

Projektledning, informationsverksamhet,
administration och drift   

Fastighetsutveckling

375 194 € 

994 232 € 

399 699 €  

607 840 € 

    93 132 €  

Kulturfonden för Sverige och Finland

15  %

40  %

16  %

25  %

4   %



Vistelsestipendier till Stockholm (dygn)

Litteratur, media

Musik

Scenkonst, Film

Bildkonst

Språk, skola och utbildning

Vetenskap

Samhälle och demokrati 

Sammanlagt 523

Beviljade
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Fondens bidragsverksamhet

Aktivitetsbidrag, mediestipendier samt vistelsestipendier till Finland (euro):

Litteratur, media

Musik

Scenkonst, film

Bildkonst

Språk, skola och utbildning

Vetenskap

Samhälle och demokrati

Mediestipendier

41 427

57 722  

54 022

21 006   

30 880

17 575

52 254  

22 275 

Beviljade

Sammanlagt 297 161

Antal ansökningar

Inkomna Beviljade

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

2016

2017

2018

  193

  100

  463

  191

  605

  242

  188

  133

    97   232

  175   467

53

56

44

49

217

146

58  
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